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referitoare la propunerea legislativa pentru ingrijirea §i educarea timpurie a 

copiilor din familiile active (plx459/17.08.2020)

in temeiul art. 2 alin. (1) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea si functionarea 

Consiliului Economic si Social, republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare, si art. 11 

lit. a) din Regulamentul de organizare si fimctionare, Consiliul Economic si Social a fost 

sesizat cu privire la avizarea propunerii legislative pentru ingrijirea §i educarea timpurie a 

copiilor din familiile active (plx459/17.08.2020).
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In temeiul art. 6 alin. (7) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea si functionarea 

Consiliului Economic si Social, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, §i art. 22 

alin. (4) din Regulamentul de organizare si fimctionare, in sedinta din data de 24.08.2020, 

desfa§urata online, conform prevederilor Hotararii Plenului nr.37/18.03.2020, modificata prin 

Hotararea Plenului nr.52/14.05.2020, partile reprezentate in Plenul Consiliului Economic si 

Social §i-au exprimat urmatoarele puncte de vedere:
> reprezentantii partii sindicale au votat pentru avizarea FAVORABILA a proiectului de act 

normativ;

> reprezentantii partii patronale §i reprezentantii asocia^iilor §i fundatiilor neguvemamentale 

ale societalii civile au votat pentru avizarea NEFAVORABILA a proiectului de act 

normativ, cu urmatoarea motivare:

• propunerea nu poate face obiectul unei legi separate, intrucat reglementeaza functionarea 

unitatilor de invatamant privat pe teritoriul Romaniei. Aceste aspecte sunt deja reglementate 

prin Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile §1 completarile ulterioare;
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• reglementarile de ordin fiscal care se aplica institutiilor si intreprinderilor organizatoare fac 

obiectul completarii alter legi, care nu se refera la educatie, ci la cheltuielile de capital ale 

institutiilor mentionate in propunerea legislativa;

• masura finantarii cre§elor pentru copiii angajatilor de la stat ar putea crea discriminari fata 

de copiii ai caror parinti lucreaza in sectorul privat si care, daca nu au loc la institutiile de 

stat, vor trebui sa beneficieze de serviciile unor entitati private (platite);

"• pentru a nu generFdiscriminare intre arigajatii din sistemul public si cel privat, se impune

modificarea legii sponsorizarii prin care, angajatorii privati sa poata organiza servicii 

similare, cu facilitati fiscale aferente, avand in vedere ca organizeaza aceste servicii 

educationale in locul autoritatilor publice;

• in contextul actual, mai echitabila ar fi fmantarea serviciilor de ingrijire §i educare timpurie 

(crese §i gradinite) organizate la nivelul tuturor entitatilor, indiferent ca sunt de stat sau 

private;

• se impune sustinerea xmor programe care sa acopere costul unor servicii de babysitting 

temporare pentru urgente medicale pentru care parintele nu i§i poate lua concediu (o 

ffactura, o boala contagioasa a copilului etc.), in colaborare cu organizatiile 

neguvemamentale (ex. Crucea Ro§ie Romana-Serviciul Scufita Rosie);

• propunerea legislativa nu reu§este sa fumizeze suficiente argumente obiective care sa 

sustina schimbarile preconizate, problema de fond nefiind educatia prescolara.

Presedinte, 
lacob BACIU
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